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تمهيذ:
ٚعشف انؼجٛج تأَّ انظٕخ انغٛش يشغٕب فٔ ّٛانز٘ ٚظم نألرٌ عهٗ شكم يٕجاخ
ػغطٚ .ؤد٘ انرعشع نهؼجٛج انشذٚذ إنٗ ذذيٛش انخالٚا انشثّ شعشٚح انًٕجٕدج ف ٙلُاج
األرٌ ٔانر ٙإرا يا ديشخ ٚكٌٕ انؼشس انُاذج يضيُا .تئيكـــاٌ انؼجٛج أٌ ٚؤد٘ إلدذاز
ػشس تانغًع ٚعشف تانطشػ انؼجٛجٔ ٙلذ ٚكٌٕ يؤلرا أٔ دائًا ٔرنك دغة َٕع ٔيمذاس
انرعشع .عُذيــا ال ذكٌٕ انؼٕاتط انُٓذعٛح يجذٚح كأعهٕب دائى نهرخهض يٍ انؼجٛج أٔ
ذخفٛؼّ عُذ انًظذس فئَّ ٚطهة إسذذاء يعذاخ انذًاٚح انشخظٛح نهذذ يٍ انؼجٛج .عهٗ
طادة انعًم ذذذٚذ يُاطك انعًم راخ يغرٕٖ انؼجٛج انعانٔ ٙذٕفٛش دايٛاخ نهغًع -
غطاء أٔ عذادج األرٌ ،كًا ٚجــة أٌ ذرٕافك يعذاخ انذًاٚح انشخظٛح نهغًع يع انًماٛٚظ
انًعرًذج.
ُٚض األيش انًذه ٙسلى  61نغُح  1991انظادس ف ٙإياسج دت ٙعهٗ ػشٔسج انغٛطشج
عهٗ انؼجٛج كًا ٚرُأل فرشج انرعشع ٔإعرخذاو أجٓضج انذًاٚح انشخظٛح تٕاعطح
انعايه ٍٛف ٙيكاٌ عًم تّ ػجٛج.
إرشادات:
 -1عُذيا ال ٚكٌٕ يٍ انًًكٍ خفغ يغرٕٚاخ انؼجٛج إنٗ يغرٕٚاخ انرعشع انًغًٕح تٓا أٔ
خفغ فرشج انرعشع إنٗ انفرشج انًغًٕح تٓا كًا ْٕ يٕػخ ف ٙانجذٔل (  )1فئَّ ٚرٕجة
ذٕفٛش أجٓضج دًاٚح األرٌ ٔإعرخذايٓا.
ٚ -2جة ذٕصٚع ٔإعرخذاو أغطٛح أٔ عذاداخ األرٌ عهٗ كم فشد عهٗ دذج.
ٚ -3جة أٌ ذظُع أغطٛح األرٌ عهٗ شكم كأط تالعرٛك ٙطهة يًهٕء تغائم أٔ سغٕج ٔأٌ
ٚكٌٕ يظًًا نرغطٛح األرٌ انخاسجٛح تانكايم ٔعهٗ أٌ ٚثثد تٕاعطح طٕق سأط لاتم
نهرعذٚمٚ .جــة أٌ ٚذرٕ٘ انكأط عهٗ تطاَح دٕل انذٕاف نهغذ تئدكاو ت ٍٛانكأط ٔانشأط.
 -4عـــذاداخ األرٌ:
ٚ جة يالءيح انغذادج نمُاج األرٌ تئدكاو ٔ -أٌ ذكٌٕ يٍ انُٕع انماتم نهمٕنثح أٔ انرشكٛم.
ٚ جة إدخال عذادج األرٌ تٛذ خانٛح يٍ انمارٔساخ أٔ انشذٕو.
 عذاداخ انمطٍ أٔ انظٕف انعادٚح غٛش يمثٕنح.
 عذاداخ األرٌ يُاعثح فمط نألشخاص انزٚ ٍٚرعشػٌٕ نهؼجٛج تشكم غٛش يركشس
"منطقة إرتذاء وقاء األرن" ف ٙيُاطك يغرٕٚاخ انؼجٛج انعان ٙفٙ
ٚ -5جة ذثثٛد نٕدح
انًؤعغاخ انظُاعٛح.

رقم اإلصدار

2:

تاريخ اإلصدار :أبريل 2010

الصفحة2/1:

إدارة الصحة والسالمة العامة

Organization Unit:

معذات الحماية الشخصية – حماية حاسة السمع
DM-PH&SD-P4-TG10

Form sheet title:
Doc Ref.

 1و (طٕل
 -6كماعذج سئٛغٛح إرا ٔجذ ذذاخم ف ٙاإلذظال انعاو ت ٍٛشخظ ٍٛانًغافح تًُٓٛا
رساع) ف ٙيكاٌ انعًم ،فئٌ يغرٕٖ انؼجٛج ٚكٌٕ أكثش يٍ  90دٚغثم .فــ ٙيثم ْزِ انذانح
ٚجة لٛاط يغرٕٖ انؼجٛج ف ٙيكاٌ انعًم.
ٚ -7جة انًثاششج ٔاإلعرًشاس ف ٙتشَايج لٛاط دذج عًع انعايه ٍٛانزٚ ٍٚذرًم أٌ ٚرعشػٕا
نًغرٕٚاخ ػجٛج ذرجأص  90دٚغثم.
 -8يشاجــــــــــع إػافٛـــــح:
 انًماٛٚظ األيشٚكٛحANSI S 3.19 :
 انًماٛٚظ انثشٚطاَٛح نذًاٚح انغًع.
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